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Column
Een aantal jonge advocates
organiseerden
voor
hun
branchevereniging enkele strafpleitwedstrijden. De samenwerking beviel zo goed, dat ze in
Eindhoven samen met anderen
een nieuwe afdeling van Laat
Ze Maar Lachen zijn gestart,
een vrijwilligersorganisatie die
daguitjes verzorgt voor kinderen bij wie thuis geen geld is. De
kinderen worden benaderd via
bijvoorbeeld de voedselbank.

Hillie van Veen - van den Biggelaar,
vrijwilliger met hart en ziel

Verandering
ten goede
“Een column in 170 woorden
valt niet mee, over een hobby
kun je uren praten. Al vanaf
mijn 15e doe ik vrijwilligerswerk. Zo werkte ik bij scouting Veldhoven, een toneelgroep, bij buurtwerk Gestel,
een communiewerkgroep en
een vormselgroep. Ook was
ik 11 jaar verkeersbrigadier.
Uiteindelijk de grootste uitdaging:
in 1990 werd Buurtplatform Bennekel Belang opgericht. Doelstelling? Maak van je eigen aandachtswijk een leefbare wijk. Als
je zo enthousiast bent als ik en
nog nooit van het woord nee hebt
gehoord ben je al snel bij elke
werkgroep betrokken. Er was veel
werk aan de winkel. Een leefbare
wijk is een veilige wijk, met veilige
speelgelegenheden en activiteiten
voor jong en oud, zoals: kinderkampen, wijkdagen, straatspeeldagen, kindercarnaval, gezondheidsprojecten, sport. Al snel werd
ik bestuurslid. En als je dan na
verloop van tijd ziet dat er echt iets
verandert in “jouw” wijk, goed
gevoel toch? Daar doe je het voor!
En ben ik een ‘KANJER’? Welnee,
verbeter de wereld en begin bij
jezelf. Wel leuk om te weten dat je
gewaardeerd wordt!!!”

Om misverstanden te voorkomen: Alleen Eindhovense vrijwilligers kunnen zich aanmelden als
Kanjer via www.jijbenteenkanjer.nl

Laat Ze Maar Lachen
geeft kinderen bijzondere ervaringen mee.
“Kinderen leven op tijdens zo’n dag,
dat maakt me dankbaar”
Bestuur van afdeling Eindhoven v.l.n.r.: Carlyn Hokken, Alieke Blom, Daphne van
Voorst, Marlies van Vugt (Afwezig: Lieke Bloemendal) - Foto: Saskia Holtjer

www.jijbenteenkanjer.nl

en profiteer van alles wat Kanjers te bieden heeft. Volg ook
de social media, via Facebook
en Twitter van Vrijwilligerspunt.

“Jij bent een Kanjer!”

Banenladder
Maart 2014

1. B
 estuursfunctie redactie
websites (V2988)
2.	Collectanten (V2908)
3. Medewerker inkoop (V2950)
4. F
 ieldmanager voetbalvereniging (V1840)
Kijk voor meer vacatures op
www.vrijwilligerspunteindhoven.nl

Bestuurslid Marlies: “De kinderen
komen na ieder uitje weer vol verhalen en met nieuwe ervaringen thuis,
hun ouders zijn ontzettend dankbaar.
Dat geeft me heel veel voldoening.”

Bestuurslid Alieke: “Elk kind verdient
een onbezorgde, leuke kindertijd. Ik geniet enorm als ze vrolijk en
enthousiast zijn, lekker lachen en na
afloop helemaal blij naar huis gaan.”

“Buikpijn,
van het lachen
wel te
verstaan!”

Iedereen heeft talent voor vrijwilligerswerk
Vrijwilligers beschikken over een schat aan
vaardigheden, kennis en talenten. Talenten
zijn die zaken, die iemand beter kan dan de
meeste andere mensen. Of je nu een kei bent
in koken, een meester in boekhouden, handig
met de hamer of veel organisatietalent bezit,
dat waar je goed in bent én graag doet, daar
hebben anderen behoefte aan. Ook binnen
vrijwilligerswerk zoekt men jouw talenten!
Wat is jouw talent?
Organiseren, creativiteit, luisteren… Wat is jouw
talent? Welke dagelijkse en minder dagelijkse bezig-

Kanjers Online! woordzoeker
Meld jezelf of een vrijwilliger
uit jouw omgeving aan via

Carlyn Hokken, penningmeester en
coördinator vrijwilligers: “Alle kinderen hebben recht op
plezier! Ik vind het geweldig om die kinderen een
mooie dag te bezorgen.
Je ziet ze opleven tijdens
zo’n dag en realiseert je
uit wat voor een gespreid
bedje je zelf komt. Een
meisje klaagde laatst dat ze zo’n
buikpijn had, van het lachen wel te
verstaan! Daar doe je het voor!”

Positieve energie
“We proberen zo goedkoop
mogelijk, het liefst gratis, maandelijks een uitje te verzorgen. Zo
gingen we naar Holiday on Ice,
picknicken in de Genneper Parken,
judoën, naar klimhal Neoliet en
naar Dierenrijk (Nuenen). Dat
hangt af van wat er aan sponsoring
binnen komt. We stoppen er veel
tijd en energie in om leuke uitjes
voor elkaar te krijgen, maar je krijgt
er ook veel positieve energie voor
terug. De vrijwilligers die meehelpen komen uit ons eigen netwerk,
zoals vrienden en collega’s.”
De Stichting Laat Ze
Maar Lachen zoekt
mensen die geld, vervoer of gratis toegang
willen bijdragen. Help
je ons de kinderen een
mooie dag te bezorgen?
Mail info.eindhoven@
laatzemaarlachen.com of bel naar
Marlies: 06-22122696.
www.laatzemaarlachen.com

heden vind je leuk om te doen? Wat doe je met je
talent? De vrijwilligersacademie biedt de mogelijkheid om talenten te ontwikkelen en maakt hierbij
gebruik van de talenten die in de stad aanwezig zijn.

De Kanjerclub bestaat uit maatschappelijk betrokken ondernemers die het
erkennen en waarderen van vrijwilligerswerk een warm hart toedragen.
Lid worden? Bel Diana van den Eijnden
van Vrijwilligerspunt via 040-2193399.

Eindhovenaren voor elkaar
Wil je jouw talenten delen met vrijwilligers(organisaties) en anderen inspireren, motiveren en op
weg helpen? Draag je graag kennis over? Hou je
van trainen of coachen? Of wil je met ons op zoek
gaan naar de in Eindhoven aanwezige talenten?
Neem dan contact op met Carla van Herpen
(040-2193567) van Vrijwilligerspunt.

Doe mee en win!

De woorden zijn horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen
in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en
streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen
de oplossing!
BARDIENST
BOLHOEDJES
DWEILEN
ETEN
FEEST
FLYEREN
GASTENBOEK
GLAZENHALER
HARING
HAPPEN

HITS
HORECA
HOSSEN
INZET
KAR
KASSA
KOKEN
KOSTUUMS
LEDEN
MUZIKANTEN

Nieuws & tips
Nieuwtjes en tips zijn altijd welkom via
redactie@vrijwilligerspunteindhoven.nl
Meer info:
www.vrijwilligerspunteindhoven.nl
Vrijwilligerspunt: Hoogstraat 1,
5611 JP Eindhoven, tel. 2193399

NAAIEN
ONDERSCHEIDING
OPRUIMEN
POETSEN
POLONAISE
PRAALWAGEN

PRET
PROGRAMMA
SCHMINKEN
STADSPRINS
VEGEN

Drie winnaars kunnen genieten
van een cosmeticapakket t.w.v.
e30,- e40,- en e50,-. Deze prijzen
worden beschikbaar gesteld door
HEMA Eindhoven.
Uw oplossing kunt u vóór 1 april 2014 insturen naar: Vrijwilligerspunt, t.a.v. redactie Kanjers, Hoogstraat 1, 5611 JP Eindhoven
of mailen naar: redactie@vrijwilligerspunteindhoven.nl. Vermeld hierbij waar u vrijwilligerswerk doet.

Vrijwilligersacademie
Actueel overzicht workshops zie:
www.vrijwilligerspunteindhoven.nl.
Vrijwilligers in Eindhoven kunnen
ook online E-learning modules
volgen. Op www.jijbenteenkanjer.nl
vind je het interessante aanbod
zoals ‘Conflicthantering’, ‘Teamwork’ of ‘Starten met LinkedIn’.
Je kunt nu ook eenvoudig online je
persoonlijk portfolio (CV) maken.
De gevolgde modules worden
automatisch toegevoegd!

